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 های مورد عالقه زمینه

، پردازش زبان و گراف مبتنی بر منیفلدهای با ابعاد باال دادهکاوی، یادگیری ماشین، یادگیری دادهپایگاه داده، 
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 افتخارات و مراتب علمی
 کسب رتبه ی اول علمی )شاگرد ممتاز( در دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی  

 3132کنکور کارشناسی ارشد سال رشته مهندسی نرم افزار در  31ی کسب رتبه 

 3133سال کنکور سراسریدر  26ی کسب رتبه  

  دانشگاهیسال پیش علمی در اول کسب رتبه 

 شاگرد ممتاز دوره دبیرستان 

  ی اول مسابقا ت علمی در سال اول راهنمایی در سطح شهرستانرتبهکسب 

 

 

 

 



 تجارب کاری
  کنفرانس  کمیته داوری درعضوContemporary Issues in Data Science ،3131، زنجان. 

 3136بان داوری مقاله در کنفرانس بین المللی مهندسی دانش و کامپیوتر، مشهد ، آ . 

  3131تدریس دروس در دانشگاه دولتی دامغان در سال  

  نویسی و تجربیات متعدد برنامه 3136تا  3131کارشناس واحد فناوری اطالعات وآمار وزارت کشور از سال

VC#.net سازی پایگاه دادهافزار و معماری سه الیه و طراحی و پیادهگیری از الگوهای نرمبا بهرهServer  

SQL در این واحد 

  داده  کشاورزی جهت پیاده سازی یک انباربررسی سامانه های موجود در بانک "همکاری در طرح تحقیقاتی

 3131در سال  "برای سامانه کوچک

 ی الکتریکی مدار استخراج نقشه"ی همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در راستای انجام پروژه

 3131در سال  "ASICمجتمع 

 مهارت های عمومی کامپیوترو جارب متعدد در تدریس خصوصی دروس دانشگاهی ت 

                                                                                                                                                                                                         

 

 ژورنالمقاالت 
 Karimi, Zohre, and Saeed Shiry Ghidary. "Semi-supervised classification in 

stratified spaces by considering non-interior points using Laplacian behavior." 

Neurocomputing 613 (6131): 661-613.(Q3, IF= 1.131)  

 Karimi, Zohre, and Saeed Shiry Ghidary, Semi-supervised Metric Learning in 

Stratified Spaces via Integrating Local Constraints and Information-theoretic Non 

Local Constraints. Neurocomputing 136 (6133):327-312 (Q3, IF= 1.131)  

 Karimi, Zohre, Hassan Abolhassani, and Hamid Beigy. "A new method of mining 

data streams using harmony search." Journal of Intelligent Information Systems 13, 

no. 6 (6136): 633-733. (IF=3.733) 

 سعید شیری قیداری، یادگیری متریک نیمه نظارتی در فضای الیه ای با بهره گیری دقیق تر از دانش زهره کریمی ،

 (علمی پژوهشی). 3131پیشین، نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، 

 دهای متقاطع بندی نیمه نظارتی منیفلدستهمحمد رحمتی، روح اله رمضانی،  ، سعید شیری قیداری، کریمی زهره

 3، شماره 32علوم رایانش و فناوری اطالعات، جلد نشریه  بر مبنای تمایز نقاط داخلی منیفلدها از سایر نقاط ،

(3131 :)3-3.  

 

 کنفرانسمقاالت 

 گیری از رفتار الپالسین تابع نظارتی مبتنی بر منیفلد با بهرهبندی نیمهدسته"، سعید شیری قیداری، زهره کریمی

مقاله منتخب . )3137، بیست و دومین کنفرانس ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند "یز نقاط داخلیجهت تما

 ( کنفرانس



 Arezoo Mousavi, Saeed Shiry Ghidary, Zohre Karimi, Semi-Supervised Intrusion 

Detection via Online Laplacian Twin Support Vector Machine, The first International 

Conference on Signal Processing and Intelligent Systems, 3136. 

 ،بندی جویبار داده یک روش افزایشی برای دسته"روح اله رمضانی،  حمید بیگی، حسن ابوالحسنی، زهره کریمی

 .3133، پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند "مبتنی بر جستجوی هارمونی

 ،دوازدهمین کنفرانس بین المللی "خالصه سازی خودکار متون فارسی"فرد،شمس مهرنوش زهره کریمی ،

 .3137کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند 

 

  هاپایان نامه
 " در مقطع دکتری تحت نظارت دکتر سعید شیری” اینظارتی در فضای الیهبندی نیمهدسته 

 "تحت نظارت  "های تکاملیبندی جویبار داده با درنظرگرفتن تغییر تدریجی مفهوم با استفاده از الگوریتمهدست

در مقطع فوق به عنوان استاد راهنما و دکتر حمید بیگی به عنوان استاد مشاور  آقای دکتر حسن ابوالحسنی

 لیسانس

 "در مقطع لیسانس شمس فرد مهرنوش تحت نظارت خانم دکتر "خالصه سازی متون فارسی 

 

 تحقیقاتی تجارب

 آزمایشگاه روبوتیکز دکتر سعید شیری، دانشگاه صنعتی  انواع روش های نیمه نظارتی، یپژوهش در زمینه

 .3131تا  3131امیرکبیر از سال 

 بوتیکز دکتر سعید آزمایشگاه رو ،های با ابعاد باال و مبتنی بر منیفلدیادگیری داده یپژوهش در زمینه

 .3131تا  3131شیری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 

 آزمایشگاه روبوتیکز دکتر سعید شیری، دانشگاه صنعتی  ،های یادگیری متریکی روشپژوهش در زمینه

 .3131تا  3131امیرکبیر از سال 

 نشگاه صنعتی امیرکبیر از آزمایشگاه روبوتیکز دکتر سعید شیری، دا ،ردیابیروش های  یپژوهش در زمینه

 .3136تا  3131سال 

 دکتر حسن ابوالحسنی،  آزمایشگاه وب معنایی ،بندی جویبار دادهدستهروش های  یپژوهش در زمینه 

 جستجوی بر مبتنی داده جویبار بندیدسته مدل سازیپیاده و طراحی) 3131در سال  دانشگاه صنعتی شریف

 هارمونی(

 گروه  ،سازی متنخالصهی روش ها یپژوهش در زمینهNLP دانشگاه فرد، خانم دکتر مهرنوش شمس

 ساز متون فارسی(سازی دومین سیستم خالصه)طراحی و پیاده 3137در سال  شهید بهشتی

  عضویت در تیمACM  3133دانشگاه شهید بهشتی در سال 
 

 ی داده های با ابعاد باال با نرم بندیک روش دسته بندی نیمه نظارتی مبتنی بر منیفلد جهت دستهسازی پیاده

 Matlabافزار 

 عصبی با نرم افزار  سازی انواع متفاوت شبکهپیادهMatlab 

 تحت ویندوز و وب با متفاوت افزاری های نرمسازی سیستمپیادهVC#.net  و پایگاه دادهSQL  در واحد

 فناوری اطالعات وزارت کشور 

  پژوهش در خصوص انبار دادهLucidDb  دانشگاه صنعتی شریف نظارت آقای دکتر ناظمی درتحت 



 سازی و بازیابی مبتنی بر اثر انگشت تحت نظارت دکتر ابوالحسنی در های ذخیرهپژوهش در خصوص سیستم

 دانشگاه صنعتی شریف

 یفرهنگ راثیسازمان م" طیدر مح یگردشگر یها مربوط به جاذبه هاداده گاهیپا یساز ادهیو پ یطراح 

 تحت نظارت VC#.NETبا زبان  یکاربرد یسیاوراکل و برنامه نو یهاداده گاهیپا تیریتحت مد " یگردشگرو

 یرانکوه یروحان یمحمد تق یآقا

  در دانشگاه صنعتی شریف تحت نظارت دکتر موقر "نظریه زبان ها و ماشین ها "دستیار آموزشی درس 

  ف تحت نظارت دکتر بیگیدر دانشگاه صنعتی شری "محاسبات تکاملی "دستیار آموزشی درس 

 

 تدریس تجارب

  ،3131دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه دولتی دامغان، هوش مصنوعی 

 3131دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه دولتی دامغان، ، هاها و ماشیننظریه زبان 

  تحت نظارت  ،رصنعتی امیرکبی، دانشگاه و فناوری اطالعات دانشکده مهندسی کامپیوتر، یادگیری ماشین

 3137-3131-3136 دکتر سعید شیری،

 

 کامپیوتری های مهارت

 Matlab ، VC#.NET ، VB ،پاسکال ،C++ ،ساز شبیه با شبکه سازی شبیه، پرولوگ، اسمبلی Boson و 

J-SIM ، Rational Roseافزار، الگوهای نرم 

  :پایگاه دادهOracle  ،  SQL Serverهای و پرسشMDX .تحت آن 

 عامل: ویندوز،سیستمLinux  نویسی برنامه و C آن تحت. 

 

 های زبان توانایی
 فارسی: زبان مادری 

  :انگلیسی 

o MSRT :23 

o  :11زبان دانشگاه تهران 

 
 

 


